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_escola tècnica superior d’arquitectura del vallès

estratègia urbana estratègia CGV proposta estratègia confort campus gastronòmic a vic

_ESTRATÈGIA DE COMFORT

SUPERFÍCIE: 101.9m²

OCUPACIÓ: 68

AULA: 1

SUPERFÍCIE: 101.7m²

OCUPACIÓ: 21

CUINA: 1

SUPERFÍCIE: 97.1m²
OCUPACIÓ: 65

AULA: 2 SUPERFÍCIE: 61.8m²
OCUPACIÓ: 13

CUINA: 2

SUPERFÍCIE: 56.4m²

OCUPACIÓ: 38

AULA: 3

SUPERFÍCIE: 46.4m²

OCUPACIÓ: 10

CUINA: 3

SUPERFÍCIE: 61.4m²
OCUPACIÓ: 41

AULA: 4

SUPERFÍCIE: 94.6m²
OCUPACIÓ: 19

CUINA: 4

SUPERFÍCIE: 31.5m²

OCUPACIÓ: 31

SALA: 1

SUPERFÍCIE: 53.6m²

OCUPACIÓ: 53

SALA: 2
SUPERFÍCIE: 20.7m²

OCUPACIÓ: 20

SALA: 3

LONGITUD: 16.7m

LONGITUD: 17.2m

LONGITUD: 13.9m
LONGITUD: 13.7m

LONGITUD: 12.3m

LONGITUD: 12.3m

LONGITUD: 13.4m LONGITUD: 11.3m
LONGITUD: 12.1m

LONGITUD: 24.5

LONGITUD: 10.0m

SUPERFÍCIE: 53.0m²

OCUPACIÓ: 11
LONGITUD: 10.9m

SUPERFÍCIE: 22.4m²

OCUPACIÓ: 2
LONGITUD: 11.0m

SUPERFÍCIE: 18.8m²

OCUPACIÓ: 2
LONGITUD: 10.7m

SUPERFÍCIE: 24.5m²

OCUPACIÓ: 2
LONGITUD: 09.4m

LABORATORI

DESPATX: 3

DESPATX: 2

DESPATX: 1

SUPERFÍCIE: 61.4m²

OCUPACIÓ: 61
LONGITUD: 19.7m

SALA D'EXPOSICIÓ

SUPERFÍCIE: 53.7m²

LONGITUD: 08.7m
OCUPACIÓ: 53

RESTAURANT

LONGITUD: 24.8m
OCUPACIÓ: 70

AUDITORI

SUPERFÍCIE: 138.9m²

_FACTOR D’IL·LUMINACIÓ. secció transversal a una adoberia tipus _ESTEREOGRÀFICS

_funcionament coixins tèrmics

_replanteig mòduls cobertes solars

_ESTRATÈGIES D’EVACUACIÓ INCENDIS

_replanteig sondes energia geotèrmica

_renovació aire _energies renovables

_punt mig hivernacle _punt mig galeria

_punt mig nucli _punt mig aula 

_Aquests espais coixins aconsegueixen que la temperatura interior de les aules, habitacions, sales 

d’estudi... no pateixi grans variacions. Quan a fora hi ha una tempertara d’extrems, l’espai coixí aconse-

gueix guanyar aproximadament 5º per sobre o per sota, fent així que l’espai interior estigui més proper a 

la temperatura de comfort.

Tanmateix, quan la temperatura dintre de les galeries sigui la apropiada, a partir d’uns ventiladors 

col·locats a l’envà compartit entre interior i exterior d’aula, fent així passar l’aire a la temperatura aconse-

guida a les galeries. Aquerst ventiladors aniran acompanyats d’unes zemeneis d’extracció d’aire que aniran 

a parar a la planta dels hiverncles.

_estudi d’il·luminació natural, proposant una façana capaç d’adaptar-se a les diferents èpoques de l’any. Capaç d’aportar llum a l’hivern i produir ombra a l’estiu, 

aprofi tant a més a més captar energia solar, i transmeta-la a l’interior de les estances.

_la estratègia d’evacuació surt benefi ciada per l’aposta de potenciar la veritcalitat de les adoberies, generant així un fàcil idirecte recorregut d’evacuació en cas d’incendi. Facilita l’aparellament general dels edifi cis.

_esquema del sistema d’evaquació 

del conjunt de les adoberies

_Es proposa per calefactar i acondicionar els espais, sondes geotèrmiques. Això permetrà aplicar terres radiants 

on aquests siguin necessaris, crean un circuit d’aigua canviant de tmeperatura. A més a més, degut a que 

durant el dia no hi ha molta humitat a Vic (degut al la gran diferència de temperatura entre hivern i estiu), es 

podrà proporcionar una certa refrigeració gràcies també a la energia geotèrmica.

S’istal·laran també x mòduls de coberta solar sota del policarbonat, aprofi tant així aques material per aconse-

guir l’escalfament necessari de les plaques. D’aquesta manera s’aconsegueix que quedin totalment integrades 

en el conjunt de les adoberies.


